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األربعة املتمثلة يف اجلزائر، تونس، مصر  إفريقيادول مشال  ثر اإلنفاق احلكومي على التضخم يفهدفت هذه الورقة البحثية إىل دراسة أ : ملخص
على  Panel Dataتطبيق مناذج بياانت السالسل الزمنية املقطعية مت حيث  ،واملغرب، وقد استخدمت الدراسة أساليب النمذجة القياسية

خالل  CPIلقيم احلقيقية ومعدل التضخم اخلاص مبؤشر األسعار االستهالكية احلكومي مقدر اب اإلنفاقسلسلة زمنية سنوية لكل من 
 .WDIمن قاعدة بياانت البنك الدول  أخذت(، سلسلة البياانت اليت اعتمدان عليها 2016-2000الفتة)

لسياسات اإلنفاقية التوسعية على التضخم يف الدول حمل الدراسة، أي أن ا طرداي أثرإىل أن اإلنفاق احلكومي  الدراسة هذه وصلتتوقد  
تضغط على األسعار حنو االرتفاع وتغذي ظاهرة التضخم، ويفسر ذلك أبن اإلنفاق احلكومي شجع الطلب على السلع واخلدمات النهائية 

 دول مشال النتائج أن حجم ظاهرة التضخم متفاوت يف أظهرتكما  خالل فتة الدراسة، طلب على السلع اإلنتاجيةال أكثر مناالستهالكية 
 ، حيث تتفاقم ظاهرة التضخم حبدة أكثر يف كل من تونس ومصر مقارنة ابجلزائر واملغرب.إفريقيا

 . Panal Data؛ مناذج بياانت السالسل الزمنية املقطعية  ؛ دول مشال إفريقيا   التضخم ؛  اإلنفاق احلكومي الكلمات املفتاحية: 

   JEL : B23,C41,C87 تصنيف
Absract :  This paper aimed to study the impact of government expenditure on inflation in the four 
North African Countries: Algeria, Tunisia, Egypt and Morocco. The study used standard modeling 
techniques, where the time series data models were applied to an annual time series for 
government expenditure estimated in real terms and CPI inflation rate during the period (2000-
2016), and the adopted series of data was taken from the WDI Country Database. This study 
concluded that the government spending has a direct impact on inflation in the countries under 
study, due to the applied expansionary spending policies which pushed prices higher and fed 
inflation. This can be explained by the government spending which encouraged demand for 
consumer goods and services more than demand for productive goods. Furthermore, the results 
showed that the inflation rate is disparate in the North African Countries during the period of 
study, where it was more severe in Tunisia and Egypt compared with Algeria and Morocco. 
 

Keywords: government expenditure; inflation; North African Countries; time series data models 

Panal Data. 

Jel Classification Codes : C87;C41;B23. 
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I- متهيد : 

دولة وتوسع سلطاهتا وزايدة تدددخلها يف احليدداة دور ال لتعاظم وذلك  ،إن الدراسة النظرية للنفقات العامة لقيت اهتماما ابلغا يف املدة األخرية
تماعيددة االقتصادية، حبيث تسددعى كددل دولددة مددن خددالل اإلنفدداق العدداى واألدوات األخددر  للماليددة العامددة إىل القيددق ةلددة مددن األهددداف االقتصددادية واالج

رفددع مسددتو  االسددتثمار، القيددق التنميددة، إعددادة االعمددار، مددو االقتصددادي، ت ددجيع مثددل القيددق االسددتقرار االقتصددادي وحماربددة البطالددة ورفددع معدددالت الن
 معي ة الطبقات ذات الدخل املنخفض، والتقليل من التباين يف توزيع الثروة بني أفراد اجملتمع.

ن آاثر ولعل أهددم هددذه األهددداف هددو حماربددة التضددخم والقيددق االسددتقرار يف املسددتو  العدداى لذسددعار وهددذا نظددرا ملددا  ددذه الظدداهرة )التضددخم( مدد 
)وحسدددب  وابلتددداب يبقدددى طمدددو  أي دولدددة هدددو مفددديض معددددل التضدددخم إىل مسدددتوايت دنيدددا ،سدددلبية علدددى اقتصدددادايت الددددول الناميدددة منهدددا واملتقدمدددة

 (.%3إىل  %1االقتصاديني املعدل الطبيعي للتضخم يكون بني 
ل بناء االقتصدداد اجلزائددري وإعددادة هيكلتددا والقيددق التنميددة والقيقا  ذه األهداف فقد هنجت السلطات اجلزائرية سياسة اإلنفاق العاى من اج

وذلددك بسددبب زايدة إيددرادات الدولددة النانددة مددن السددن أسددعار  2001االقتصادية، حيث متيددز اإلنفدداق العدداى اجلزائددري ابالرتفدداع خاصددة ابتددداء مددن سددنة 
 جلزائرية من اجل القيق التنمية االقتصادية وحماربة البطالة والتضخم.النفط يف األسواق الدولية، فالتوسع يف اإلنفاق العاى كانت سياسة السلطات ا

 
 اإلجابة على التساؤل الرئيسي التاب: الاول هذه الدراسةحتديد املشكلة:  •

 (؟  2016-2000للفرتة ) ما مدى أتثري اإلنفاق العام على التضخم يف اجلزائر، املغرب، تونس، مصر
 :  التساؤل الرئيسي يف ضوء الفرضية التالية سنحاول اإلجابة علىفرضية البحث:  •

أو بعبارة يؤدي اإلنفاق العام التوسعي إىل تزايد معدل التضخم إذا كان هذا التزايد يف اإلنفاق ال يقابله زايدة حقيقية يف حجم اإلنتاج" "
 من جهاز إنتاجي غري مرن". "يؤدي ارتفاع حجم النفقات العامة إىل ارتفاع معدالت التضخم إذا كان االقتصاد يعاين أخر 

 أمهية البحث وهدفه:   •
 تكمن أمهية هذا البحث يف:

 على معدالت التضخم. إفريقيادول مشال و  نفاقية اليت تنتهجها السلطات اجلزائريةاإلالسياسة  اختبار مد  أتثري -
البحددث يف األدوات االقتصددادية ع، فمددن األمهيددة أفددراد اجملتمدد  مددداخيلالتضددخم والدديت تددؤثر ب ددكل مباشددر وسددل  علددى  م ددكلةتعدداه هددذه الدراسددة  -

 تها.ملكافح املالئمة
 متثل أمهية يف احلاضر واملستقبل لصانعي القرار. -

 وبناءا على ما سبق تكمن أهداف الدراسة يف: 
 (.2016-2000معرفة مد  أتثري اإلنفاق العاى على التضخم يف اجلزائر ودول مشال إفريقيا للفتة ) -
( 2014-2001)اإلنعدداا االقتصددادي بددرامج  يف إطدداراجلزائددر خاصددة دول مشال أفريقيددا عامددة و التوسع يف النفقات العامة يف  دراسة مد  أتثري -

 على معدالت التضخم.
 .يف الدول حمل الدراسة وميةالعم للنفقاتتقدمي املقتحات والتوصيات اليت من شاهنا أن تساهم يف التوظيف األمثل  -
 استنا من جانبني:تتحدد در حدود الدراسة:  •
بدددول  دراسة تطور اإلنفاق العاى وأثره على معدددالت التضددخم ل، 2016إىل  2000سنة كاملة من سنة  17فتة الدراسة  تغطي: جانب زماين -

 مشال أفريقيا.
 اجلزائر. حالة اهتمت الدراسة أبثر اإلنفاق العاى على التضخم يف دول مشال إفريقيا مع التكيز على جانب مكاين: -
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 الدراسات التجريبية السابقة:   •
حتليةةو وقيةةاع العالقةةة بةة  اإلنفةةاق اضكةةومي والتضةةخم يف اجلزائةةر علةةى املةةدى ال ويةةو حددول : 1(2016دراسةةة ) نةةور الةةدين بوالكةةور،  -
ار املسددتهلك يف ، وهدددفت الدراسددة إىل الليددل العالقددة السددببية بددني اإلنفدداق احلكددومي والتضددخم معددربا عنددا ابلددرقم القياسددي ألسددع(1970-2015)

( يف األجلددني القصددري والطويددل معتمدددا يف ذلددك علددى األسدداليب القياسددية كاختبددار اسددتقرارية السالسددل الزمنيددة 2015-1970اجلزائددر خددالل الفددتة )
ر املسددتهلك علددى وقددد توصددلت الدراسددة إىل أن اإلنفدداق احلكددومي والددرقم القياسددي ألسددعاوالتكامددل امل ددتمن، ومنددوذج تصددحيح اخلطددر وسددببية جرا ددر، 

  .عالقة تكاملية م تكة يف اجلزائر خالل فتة الدراسة
(، 2011-1996: حول دور السياسة املالية يف معاجلة التضخم يف االقتصةةاد العراقةةي للمةةدة )2(2016دراسة )سيماء حمسن عالوي،  -

مدددع التكيدددز علدددى االقتصددداد العراقدددي معتمددددة يف ذلدددك علدددى واهتمدددت الدراسدددة بظددداهرة التضدددخم وكيفيدددة معاجلتهدددا ابسدددتخداى أدوات السياسدددة املاليدددة 
واستخلصددت الدراسددة أن اإليددرادات الضددريبية متددارس دورا هامددا يف التددرثري علددى معدددل التضددخم مددن خددالل العالقددة اال ابيددة الدديت ، األسدداليب القياسددية

 تسم بكونا ضعيف )عالقة ا ابية ضعيفة(.بينهما وكما عكستها معلمة املتغري املستقل، يف حني أن أتثري النفقات العامة ي
-2000: حةةول دور اإلنفةةاق اضكةةومي اجلةةاري يف التضةةخم يف السةةودان للفةةرتة )3(2015دراسةةة )رحةةاب عبةةد الرسةةان السةةاير بكةةرين،  -

كيفيددة معاجلتددا ومتحددورت الدراسددة حددول توضدديح دور اإلنفدداق احلكددومي اجلدداري يف التضددخم وعددرض الوضددع القددائم للتضددخم يف السددودان و  (،2013
وخلصددت الدراسددة علددى انددا هنددامن عالقددة طرديددة ذات بواسطة السياسة املالية والنقديددة معتمدددة يف ذلددك علددى املددنهج اإلحصددائي والوصددفي والتحليلددي، 

د علددى السددلع املسددتوردة يددة يف أرقدداى اإلنفدداق اجلدداري واالعتمدداداللددة إحصددائية بددني اإلنفدداق احلكددومي اجلدداري والتضددخم يف السددودان، وان الددزايدة الظاهر 
مدددن اخلدددارج كدددان إحدددد  أسدددباب زايدة معددددالت التضدددخم، وان احلدددل هدددو توجيدددا اإلنفددداق العددداى للمجددداالت اإلنتاجيدددة يقدددود إىل مفددديض معددددالت 

   التضخم.
حول التأثريات االقتصادية الكلية للسياسةةة املاليةةة يف  :4(Zuhairah Bukhari and Zarinah yusof ،2014دراسة ) -

(، 2012-1970وهدددفت هددذه الدراسددة إىل الليددل العالقددة الديناميكيددة بددني السياسددة املاليددة ومتغددريات االقتصدداد الكلددي يف مدداليزاي للفددتة )زاي، مةةالي
وقددد السدديما ب ددان أتثددريات السياسددة املاليددة علددى النمددو والتضددخم مددن خددالل تطبيددق منددوذج الليددل التكامددل ومنددوذج تصددحيح األخطدداء علددى البيدداانت، 

أتثددري  وصددلت الدراسددة إىل أن هنددامن عالقددة طويلددة األمددد بددني اإلنفدداق العدداى والتضددخم، فاإلنفدداق املدداب لددا أتثددري تضددخمي، أي أن إةدداب اإلنفدداق لددات
   ا ايب على التضخم.

سةةة درا: حول أتثري اإلنفاق اضكومي على التضخم يف االقتصةةادات ايسةةيوية النا ةة ة :5(Tai Dang Nguyen،2014دراسة )  -
، تبحث هذه الدراسة اثر اإلنفاق احلكومي على التضخم على املد  الطويل والقصري يف ثالث اقتصددادات انشددنة مددن حالة اهلند وفيتنام واندونيسيا

-1970)على بياانت السالسل الزمنيددة للفددتة  vector errorآسيا: ا ند، اندونيسيا، الفيتناى من خالل تطبيق منوذج التكامل امل تمن ومنوذج 
والنتددائج ت ددري إىل أن اإلنفدداق احلكددومي لددا أتثددري ا ددايب وإحصددائي علددى التضددخم يف البلدددان الثالثددة علددى املددد  الطويددل، أمددا علددى املددد   (2010

يتندداى دتددد أتثددري القصري ابلنسبة للهند يوجد اثر ا ايب لإلنفاق احلكومي على التضخم، اندونيسيا أتثري اإلنفاق احلكومي علددى التضددخم سددل ، أمددا الف
  املد  القصري من التضخم إىل اإلنفاق احلكومي.

-1990حةةول حتليةةو العالقةةة السةةببية بةة  اإلنفةةاق العةةام والتضةةخم يف االقتصةةاد الليةة  للسةةنوات ) :6(2014دراسةةة )سةةالم الشةةامي، -
ليدد  خددالل فددتة الدراسددة مسددتخدمة يف ذلددك عدددة والتضددخم يف االقتصدداد ال بددني اإلنفدداق العدداى ، حيددث حاولددت الباحثددة توضدديح العالقددة مددا(2009

وخلصت هذه الدراسة على أن األثر الرئيس ينبع من اإلنفاق العاى ابناه الضغوط التضخمية يف ليبيا يف الفتة حمددل الدراسددة، مداخل وصفية وكمية، 
   العاى. وأن التزايد يف الرقم القياسي لذسعار مبعدل موجب كان نتيجة للزايدة يف منو اإلنفاق

حيددث حدداول الباحددث حةةول اإلنفةةاق اضكةةومي والتضةةخم يف نيجةةرياي،  :7(David Oluseun Olayungbo ،2013دراسةةة) -
عكسددية  واظهددر اختبددار السددببية أن هنددامن عالقددة، (2010-1970دراسة العالقة السببية بني اإلنفدداق احلكددومي والتضددخم يف نيجددرياي خددالل الفددتة )
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اتضددح أن   VAR   خم حبيددث أن اافدداض اإلنفدداق احلكددومي يددؤدي إىل زايدة يف معدددل التضددخم ومددن خددالل منددوذجبددني اإلنفدداق احلكددومي والتضدد 
   الضغوطات التضخمية تبقى اتبعة لإلنفاق احلكومي أي أن ارتفاع التضخم انتج عن اافاض اإلنفاق احلكومي.

حيددث هدددفت الدراسددة الية على اإلنتةةاج والتضةةخم، حول أتثري السياسة امل :8(ndari surjaningsih and all،2012دراسة )  -
علددى بيدداانت ربددع سددنوية تغطددي الفددتة مددن  VECMلتوضدديح أتثددري السياسددة املاليددة علددى اإلنتدداج والتضددخم مددن خددالل تطبيددق منددوذج التصددحيح 

اج، يف حددني أن الددزايدة الضددريبية  ددا ، وأظهرت النتائج التجريبية على أن زايدة اإلنفاق احلكومي لديها أتثري ا ايب علددى اإلنتدد (1990-2009)
حفيددز أتثري سل ، وهنامن أتثري اكرب لإلنفاق احلكومي علددى اإلنتدداج مقارنددة ابلسياسددات الضددريبية لددذلك فددان اإلنفدداق احلكددومي هددو أكثددر فعاليددة لت

حلكددومي يددؤدي إىل اافدداض التضددخم ) أي يف حددني أن الددزايدة يف اإلنفدداق ا، النمددو االقتصددادي يف أوقددات الركددود مقارنددة مددع السياسددات الضددريبية
 .وجود عالقة سلبية بني اإلنفاق احلكومي والتضخم(

دراسددات وجدددت أن ال بعض، فدد "اثةةر اإلنفةةاق العةةام علةةى التضةةخم"الحظ أن الدراسات السابقة يصب مضموهنا يف حمتددو  دراسددتنا وهددو ي  
 دراسددددةو  (2004)سددددالى ال ددددامي، دراسددددة ( و 2016سددددن عددددالوي، راسددددة )سدددديماء حمهنددددامن عالقددددة طرديددددة بددددني اإلنفدددداق العدددداى والتضددددخم كد

(Zuhairah Bukhari and Zarinah yusof ،2014) ،علددى وجددود عالقددة عكسددية بددني اإلنفدداق العدداى  توهنددامن مددن أكددد
( ودراسددة ndari surjaningsih and all،2012دراسددة ) و  (David Oluseun Olayungbo ،2013)والتضددخم كدراسددة 

 (Tai Dang Nguyen،2014)  ابلنسددبة حلالددة اندونيسدديا يف املددد  القصددري، كمددا اهتمددت الدراسددات السددابقة بتوضدديح اندداه وسددلومن
 Tai Dangالعالقدددة بدددني اإلنفددداق العددداى والتضدددخم ووجددددت أن األثدددر الدددرئيس ينبدددع مدددن التضدددخم ابنددداه اإلنفددداق احلكدددومي كدراسدددة ) 

Nguyen،2014)  فيتناى.دولة يف حالة 
 
I.1- عالقة اإلنفاق العام ابلتضخم:ة النظرية لاخللفي 
I .1- 1- العام:   اإلنفاق 
I .1- 1- 1-  :كما يلي:  دكن تعريف النفقة العامةتعريف اإلنفاق العام 
   9.النفقة العامة هي مبلغ من النقود يقوى إبنفاقا شخص عاى بقصد القيق منفعة عامة -
   10ولة أو عن أي شخص معنوي عاى، بقصد القيق منفعة عامة.النفقات العامة هي مبلغ من املال نقدي يصدر عن د -
تلددك املدددفوعات الدديت تقددوى ةددا الدولددة للحصددول علددى السددلع واخلدددمات كدداألجور والرواتددب وم ددتايت احلكومددة مددن السددلع  أبهندداوتعددرف أيضددا  -

 11املختلفة.
    ثالث أركان أو عناصر أساسية وهي: لنفقة العامةل

وخدددمات  النفقددة العامددة الددتم اسددتعمال مبلددغ نقدددي تدفعددا الدولددة أو هيناهتددا العامددة انددا ملددا التاجددا مددن منتجددات سددلع :النفقة العامة مبلغ نقدي -
 12 الزمة لتسيري املرافق العامة.

ة عامددة إال إذا صدددر ال يعترب املبلغ النقدي املنفق ألداء اخلدمة العامة مبثابددة نفقدد  ور النفقة العامة عن الدولة أو إحدى سل اهتا املكونة هلا:دص -
 13 من شخص عاى، ويتوافر هذا الركن بوضو  مىت كانت النفقة صادرة من احلكومة اليت تتمتع ب خصية إدارية وذمة مالية مستقلة.

ون الغايددة منهددا و ب أخريا العتبار املبالغ النقدية اليت تنفقها األشخاص العامة مبثابة نفقددة عامددة أن تكدد : النفقة العامة يقصد هبا حتقيق نفع عام -
 14 أداء خدمة عامة ينتج عنها القيق نفع عاى يستفيد منا جمموع املواطنني وليس فردا معينا ابلذات.

I .1- 1- 2- تلك املعايري: أهم عدد من املعايري يف تصنيف النفقة العامة من  إىليتم االستناد  : تقسيمات النفقة العامة 
 :  املعيار يتم التمييز بني نوعني من النفقات هذا إىلواستنادا : معيار طبيعة النفقة -
املصدددال العامدددة مثدددل رواتدددب املدددوظفني  لتسددديري"وهدددي الددديت تنفقهدددا الدولدددة مدددن اجدددل احلصدددول علدددى سدددلع واخلددددمات الالزمدددة : النفقةةةات اضقيقيةةةة •

 15 ". وض العامةر والفوائد اليت تدفعها على الق األجهزةومستخدمي الدولة وشراء 
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، حيددث تكددون مددن جانددب احلكومددة وميددة الدديت تددتم يف اندداه واحددد فقددط"تتمثل هددذه اجملموعددة مددن النفقددات يف النفقددات احلك: يةالنفقات التحويل  •
 16 ."وقطاع العامل اخلارجي اإلنتاجي، القطاع املنزب، القطاع بقية قطاعات االقتصاد القومي إىل

 :رأمساليةنوعني نفقات جارية ونفقات  إىلاحلكومية  أوعامة وفقا  ذا املعيار يتم تقسيم النفقات ال: معيار دورية النفقة -
وميددة ا ينددات احلك أوابملؤسسددات  اإلنتدداجياملال  رأسزايدة يف  إنفاقهاوهي تلك النفقات اليت ال يتتب على : العادية() النفقات اجلارية العامة •

 تتكرر سنواي. أيوع من النفقات ابلدورية ، ويتصف هذا النالعادية أو
االسددتثمار يف األصددول لفددتات زمنيددة طويلددة عنددد  أوالنفقددات االسددتثمارية  الرأمساليددةويقصددد ابلنفقددات : )االسةةتامارية( الرأمساليةةةنفقةةات العامةةة لا •

 طرق ...اخل. إقامة أو إنتاجيةم اريع  أومباين  إبن اءقياى الدولة 
 :  تثالث جمموعا إىلفقة هذا املعيار دكن تصنيف الن إىلاستنادا : معيار اهلدف من النفقة -
 واملكافددد ت واألجدددورالرواتدددب : كافدددة املرافدددق العامدددة وت دددمل هدددذه النفقدددات  إلدارةوهدددي تلدددك النفقدددات العامدددة الالزمدددة : اإلداريةةةةالنفقةةةة العامةةةة  •

 .اإلدارية...اخل، وكل النفقات الضرورية لقياى الدولة بوظيفتها  البدالتو 
 اإلنتاجيددةاالقتصددادية كددزايدة الطاقددة  ألهدددافتتعلددق بقيدداى الدولددة بعدددة خدددمات القيقددا لددبعض  ت الدديتوهددي النفقددا: النفقةةة العامةةة االقتصةةادية •

 .كفاءهتاوزايدة   األساسيةلالقتصاد الوطين من خالل زايدة املتا  من استثمارات للبنية 
عامددة اجملتمددع بصددفة  ألفددراددة مسددتو  الرفاهيددة هددو زاي إنفاقهدداوهددي تلددك النفقددات الدديت يكددون ا دددف الرئيسددي مددن : النفقةةات العامةةة االجتماعيةةة •

 والفقراء بصفة خاصة.
I .1- 2- التضخم : 
I .1- 2- 1- أمههاللتضخم تعاريف متعددة :  تعريف التضخم : 
   .17السلع واخلدمات أسواقوما يقابلا من تدهور القوة ال رائية للعملة يف  ارتفاع مستمر للمستو  العاى لذسعارالتضخم هو  -
الطلددب الكلددي يددؤدي  مل يسددتطع العددرض الكلددي جمدداراة فدداذاخم هو زايدة ظاهرية ومستمرة يف كمية النقود تؤدي لزايدة حجم الطلب الكلددي، التض -

   .18لذسعارذلك الرتفاع املستو  العاى 
I .1- 2- 2- التضخم أنواع : 
االنتقددال مددن اقتصدداد  أوالسياسددية،  اإلدارةب، وسددوء التضددخم اجلددامح هددو مددرض اقتصددادي ين ددا يف ظددل ظددروف قاسددية كدداحلر  التضةةخم اجلةةام : -

 اقتصاد قائم على السوق. إىلخمطط 
 سنواي. %10 إىل %3بنسبة تتاو  بني  لذسعارويقصد با ارتفاع املستو  العاى  :التضخم املتسارع -
 أن أيطة خددالل فددتة زمنيددة طويلددة نسددبيا، مبعدددالت بسددي لذسددعاريستخدى هذا املصطلح للداللددة علددى ارتفدداع املسددتو  العدداى  الزاحف: التضخم -

 هذا االرتفاع يكون بطينا ودكن السيطرة عليا.
اافاض قيمة النقود، اافاض شديد يف الدخل احلقيقي ألصددحاب الدددخول الثابتددة، كمددا يعمددق  :أمهها اياثروينتج عن هذه الظاهرة مجلة من 
والتددذمر االجتمدداعي بدرجددة هتدددد جددو االسددتقرار االجتمدداعي والسياسددي مددن التددوتر  ل والثددروات وقلددق موجددةالتضددخم التفدداوت يف توزيددع الدددخو 

 للدولة.
I .1- 3- عالقة اإلنفاق العام ابلتضخم : 

فاهنددا تكددون ملزمددة ابسددتخداى  ،عندددما ال تددنجح احلكومددات املعاصددرة يف مواجهددة الضددغوط التضددخمية عددن طريددق إجددراءات السياسددة النقديددة
ات السياسدددة املاليدددة، ومدددن أهدددم تلدددك األدوات اإلنفددداق العددداى، حيدددث تباشدددر سياسدددة امليزانيدددة أتثريهدددا يف الرقابدددة علدددى التضدددخم جمموعدددة مدددن وسدددائل وأدو 

 .  19واالنكماا من خالل اإلنفاق احلكومي سواء االستهالكي أو االستثماري برفع معدالتا أو مفيضها حسب األحوال االقتصادية السائدة
 أوجددداعلددى  والتدددرثريمفددديض حجددم االسددتهالمن  إىلاحلكددومي،  دددا يددؤدي  اإلنفدداقية تقدددوى احلكومددة بتخفددديض ففددي حالددة وجدددود فجددوة تضددخم

 (01)كما هو موضح يف ال كل   األسعاروابلتاب حدوث اافاض يف الطلب الكلي  ا يعاه الزايدة يف مستو   األخر  اإلنفاق
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التدداى  الكلددي يفددوق مسددتو  االسددتخداى اإلنفدداقتو  مسدد  أنوهددذا يعددين  ،(E0) االقتصدداد يتددوازن عنددد النقطددة أن (01)حددظ مددن ال ددكل يال
(Yfأي ،) لذسددعارتتددب عليددا ارتفدداع املسددتو  العدداى يعلددى املسددتو  املطلددوب،  ددا  أن هنامن فجوة تضددخمية اننددة عددن ارتفدداع مسددتو  الطلددب الكلددي 

 ددا ، العدداى اإلنفدداقوذلددك بتخفدديض حجددم  ،احلالة تطبق احلكومة سياسة مالية انكماشيةويف هذه  (،)والقق زايدة امسية يف الدخل الوطين قدرها 
 إىلالكلددي  اإلنفدداقوبددذلك يتاجددع مسددتو   ،األسددفل إىلالكلددي  اإلنفدداق(، فينتقل منحدد  Iاالستثمار)و ( cمفيض حجم االستهالمن) إىليؤدي ذلك 

 ويتم القضاء على الفجوة التضخمية. (E1) النقطة
 

I.2- (2016-2000خالل الفرتة ) إفريقيا ور اإلنفاق اضكومي يف دول مشال ت  : 
I .2-1- ( 2016-2000ت ورات اإلنفاق العام يف اجلزائر للفرتة:) 

زايدة كبددرية يف  ( "2014-2001) والدديت عرفددت بفددتة الددربامج التنمويددة "بددرامج اإلنعدداا االقتصددادي 2014-2001الفددتة  لقد شهدت
مليددار دوالر سددنة  12إىل حددواب  2000مليددار دوالر سددنة  7، حيددث انتقددل مددن (02رقددم)الحددظ مددن خددالل ال ددكل يعدداى وهددو مددا مستو  اإلنفاق ال

مليددار دوالر، وتعددود هددذه الددزايدة الكبددرية إىل  42مبسددتو  إنفدداق قدددره  2014لتصددل سددنة  2010سددنة  مليددار دوالر 27مث إىل مددا يتجدداوز  2004
حبيددث أن اإليددرادات البتوليددة الظددى حبصددة  ،احملروقددات عائدددات ألسواق العاملية، وذلك الن اجلزائر تعتمد ب كل كبري علددىارتفاع أسعار احملروقات يف ا

إن هدددذه الدددزايدة يف اإلنفددداق العددداى تعدددرب عدددن انتهددداج الدولدددة سياسدددة انفاقيدددة توسدددعية هتددددف إىل الفيدددز امل ددداريع  .األسدددد مدددن إةددداب اإليدددرادات العامدددة
 لعمومية من اجل تن يط الطلب الكلي.االستثمارية ا

إىل  2014مليددار دوالر سددنة  42مددن  تقلددصحيددث  ،احمسوسدد  افقددد شددهد اإلنفدداق احلكددومي إافاضدد  2016و 2015أمددا خددالل سددنيت 
حيددث اافددض سددعر  ،2014، ويفسر هددذا االافدداض ابهنيددار أسددعار الددنفط بصددورة حددادة ومفاجنددة منددذ منتصددف عدداى 2016مليار دوالر سنة  33

كدددل هدددذا و  ،%70تفدددوق ، أي اافدددض بنسدددبة 2016دوالر مطلدددع عددداى  40مدددا دون ليصدددل إىل  2014دوالر يف جدددوان  110برميدددل الدددنفط مدددن 
 يوضح أن حجم النفقات العامة يف اجلزائر يتحدد بناءا على اإليرادات البتولية.

ف أي نددوع مددن الثبددات واالسددتقرار، لكددن يف اجملمددل دكددن القددول أهنددا ارتفعددت واجلدير ابلددذكر أن نسددبة اإلنفدداق العدداى إىل الندداتج احمللددي اإلةدداب مل تعددر 
والسددددبب يف ذلددددك التوسددددع يف امل دددداريع  ،2016سددددنة  %21إىل  2000سددددنة  %13,58 الدراسددددة مددددن حمددددل خددددالل سددددنوات ب ددددكل ملحددددو 

  (.03) رقم  وهو ما يوضحا ال كل االقتصادي" نعاااإل"برامج  االستثمارية العمومية
I .2-2- (:2016-2000تونس للفرتة )و  ت ورات اإلنفاق العام يف دول مصر، املغرب 

لتحسددني األوضدداع املعي ددية واحلددد مددن الفقددر والتقليددل مددن التبدداين يف توزيددع الثددروة بددني أفددراد اجملتمددع وخلددق فددرص  يف ضددوء احلاجددات املتزايدددة
ار، إضافة إىل الظروف السياسددية الدديت متددر ةددا املنطقددة العربيددة كددل هددذا أد  إىل عمل وتسريع وترية النمو االقتصادي وإعادة االعمار وت جيع االستثم

نالحددظ  ( نالحددظ ارتفدداع حجددم النفقددات العامددة يف كددل الدددول حمددل الدراسددة، حبيددث02تكوين ضغوطات لزايدة اإلنفاق العاى، فمن خالل ال كل )
، كمددا عرفددت النفقددات 2016مليددار دوالر سددنة  20إىل مددا يقددارب  2000نة مليددار دوالر سدد  7يف املغددرب انتقلددت مددن حددواب  أن النفقددات العامددة

 2000مليددار دوالر سددنة  11، ومصددر مددن 2016مليددار دوالر سددنة  8.4إىل 2000مليددار دوالر سددنة  3,5مددن  تددونس ارتفدداع ملحددو  العامددة يف
 .2016مليار دوالر سنة  38إىل 

ب ددكل و  لكن االرتفاع كان متفاوت بني هددذه الدددول إفريقيايف دول مشال  و االرتفاعهو أن اإلنفاق العاى كان يتجا حن من ذلك ستنتجي ما
يف كددل مددن تددونس واملغددرب ومصددر  اإلةدداباحتياجاهتم للتنمية ودعم االستثمارات، كما أن نسبة اإلنفدداق العدداى إىل الندداتج احمللددي مبا بتناسب و  تدر ي
 (.03) ما يوضحا ال كل رقم وهو معدالت التزايد يف مستوايهتا،  ى نفسعل حمافظةفكانت تقريبا  ،تقلبات كبرية مل ت هد

 
I.3-  (2016-2000) خالل الفترة إفريقياظاهرة التضخم في دول شمال : 

انمية، ومن خالل هذا الفرع سيتم التطرق  أواالقتصادايت العاملية سواء دول متقدمة  أغلبيةتعد ظاهرة التضخم حالة مرضية تعاين منها 
 .(2016-2000خالل الفتة ) إفريقياتطور معدالت التضخم يف دو مشال  إىل
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وتباين (، والذي عرف تذبذابت 2016-2000تطور التضخم االقتصادي يف دول مشال إفريقيا خالل الفتة ) (04)يبني ال كل 
 كما يلي:  احد، وعليا سيتم الليل كل دولة على بني هذه الدول يف معدالتامعترب 

وهذا نتيجة اإلصالحات املتبعة وفعالية السياسة  %0,33، حيث قدر ب 2000معدل التضخم ادين مستوايتا سنة  رفع اجلزائر:
وذلك نتيجة ضخ   %4,23ارتفع معدل التضخم إىل  2001النقدية املنتهجة وضبط األسعار واملوارد والكتلة النقدية يف االقتصاد، أما يف سنة 

، لكن %1,42حيث وصل إىل  2002اإلنعاا االقتصادي وارتفاع األجور، كما سجل اافاض ملحو  سنة  كتلة نقدية تدخل يف إطار برانمج
، وقد انتهجت السلطة النقدية سياسة حازمة ملراقبة وحماربة %3,96 التضخم  حيث وصل معدل 2004سرعان ما عاود االرتفاع وذلك سنة 

 على التواب. %2,31و %1,38حيث اافض التضخم إىل  2006و 2005التضخم وكانت هذه السياسة جمدية يف عامي 
قامت احلكومة إبلغاء كافة القروض االستهالكية مبا فيها قروض السيارات وهو ما أد  إىل مفيض معدل  2010ومع بداية سنة 

على التواب  %8,89و %4,52إىل حدود  2012و 2011، عاودت وترية التضخم إىل االرتفاع سنة 2010هناية عاى  %3,91التضخم إىل 
، مث اافض معدل التضخم سنة 2012مليار دج سنة  11015,1إىل  2010مليار دج سنة  8162,8وهذا راجع الرتفاع الكتلة النقدية من 

إبدخال أداة جديدة الستجاع  2013جع هذا االافاض إىل قياى بنك اجلزائر يف ونر  %2,91إىل  2014ليصل سنة  %3,25إىل  2013
 السيولة لستة أشهر ورفع معدل االحتياطات اإلجبارية وهذا ةدف تدقيق إدارة السياسة النقدية. 

نتيجة على التواب، وهذا كان  %6,39و% 4,78شهدت ارتفاع ملعدالت التضخم، حيث وصل إىل  2016و 2015أما سنيت 
 تدهور سعر صرف الدينار مع زايدة الطلب على الواردات.

نالحظ أن معدالت التضخم كانت هي األكرب مقارنة مع بقية دول مشال إفريقيا، فبعدما  حت  (04)من خالل ال كل مصر:
طرة احلكومة عليها وبلغت سرعان ما خرجت نسب التضخم عن سابق سي %2,7مبعدل  2000عاى  احلكومة املصرية يف السيطرة على التضخم 

 .%13,84مبعدل تضخم قدره  2016لتصل سنة  2008يف  %19بعد أن كانت قد قاربت على  2009عاى  11,8%
اكل لقد عرفت مصر ارتفاع كبري يف نسب التضخم وذلك نتيجة لتدين قيمة العملة احمللية وزايدة االعتماد على الواردات السلعية، كما أن امل 

  ا اثر ابلغ على االقتصاد املصري وزايدة معدالت التضخم خالل فتة الدراسة.كان   السياسية
 توجهت احلكومة املغربية هناية التسعينات إىل السيطرة على التضخم، وذلك من خالل: : املغرب

 إتباع سياسة تق فية صارمة  دف وقف تدهور عجز املوازنة. -
 مفيض النفقات احلكومية -
 اإلنتاجية إعادة أتهيل املؤسسات -

معدالت التضخم يف املغرب األكار اخنفاضا مبن قة مشال إفريقيا خالل فرتة فكانت نتيجة هذه السياسة جمدية، حبيث نالحظ أن 
 %3,28مبعدل  2006مث عرف ارتفاع سريع سنة ، 2005سنة %0,98واافض إىل  %1,89ب  2000، فقدر سنة (2000-2016)

معدل التضخم ب كل طفيف ليصل  عارتف 2016و 2015، أما سنيت 2014سنة  %0,43ليصل إىل لكن شهد بعد ذلك اافاض تدر ي 
 على التواب. %1,63و %1,55إىل 

أن معدالت التضخم يف تونس كانت مقبولة مع وجود تذبذابت طفيفة، كما دكن القول أهنا   نالحظ (40رقم ) ال كل من خالل تونس:
 (.2009-2000ة )خالل الفت  %3 - %2 كانت مستقرة بني
واليت متيددزت ابندددالع الثددورة التونسددية وكنتيجددة لعدددى االسددتقرار السياسددي واألمددين يف الددبالد اسددتقر معدددل التضددخم يف مسددتو   2010أما يف سنة 

  %5حبواب  2014وسنة  %4,41ب  2010مقارنة ابلسنوات السابقة، فقدر معدل التضخم سنة  2014-2010مرتفع نسبيا خالل فتة 
 وذلك نتيجة:

 التوسع النقدي املعتمد من طرف البنك املركزي ةدف دعم الن اط االقتصادي وتغطية احتياجات اجلهاز املصريف من السيولة؛ -
 وارتفاع أسعار املواد األساسية املستوردة؛ -
 .2013سنة  1,607وأماى الدوالر  2,128تواصل اافاض سعر صرف الدينار، حيث بلغ سعر الدينار أماى اليورو  -
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وعلددى هددذا األسدداس مت التفيددع لنسددب  تطبيددق سياسددة نقديددة انكماشددية 2013هددذه الضددغوط التضددخمية عددزى البنددك املركددزي التونسددي سددنة  أمدداى
 %4,85 إىل، وكنتيجددددة  ددددذه السياسددددة اافددددض معدددددل التضددددخم %4,5ب  2013الفائدددددة الرئيسددددية ثددددالث مددددرات متتاليددددة، حبيددددث قدددددرت سددددنة 

 20  على التواب. 2016و 2015سنيت  %3,71و
 

II - ال ريقة واألدوات : 

ر، سنحاول من خددالل هددذه الدراسددة التطبيقيددة تقدددير أثددر اإلنفدداق احلكددومي علددى التضددخم يف دول مشددال إفريقيددا املتمثلددة يف كددل مددن املغددرب اجلزائدد 
 .Panel Dataاملقطعية  زمنيةالسالسل ال تطبيق مناذج البياانتسيتم (، حيث 2016-2000) تونس ومصر، خالل الفتة

 CPIطبق هدددذا النمدددوذج علدددى سلسدددلة مدددن البيددداانت السدددنوية لكدددل مدددن معددددل التضدددخم املقددددر ابسدددتخداى مسدددتو  األسدددعار االسدددتهالكية سدددي
املتغدددريين ، وألجدددل اسدددتبعاد فرضدددية خطيدددة العالقدددة بدددني Gولإلنفددداق احلكدددومي ابلرمدددز  infرمدددز للمعددددل التضدددخم ابلرمدددز يواإلنفددداق احلكدددومي، حيدددث 

هددو رمددز لوغدداريتم معدددل  Linfإدخددال اللوغدداريتم الع ددري علددى كددال املتغددريين، ليكددون بددذلك  مت ،واستبعاد الت تت الكبري بني درجات قياس املتغريين
. انت البنددك الدددوبالبيدداانت السددنوية الدديت بنيددت عليهددا هددذه الدراسددة القياسددية مصدددرها قاعدددة بيددا, هو رمز لوغاريتم اإلنفاق احلكومي LGالتضخم و

 لنموذج املقدر أيخذ الصيغة التالية:  ا
)it= f(LG itLinf 

it+ µ itLGβ= c +  itLinf 
 )أخطاء النموذج(. سلسلة البواقيitµاثبت معامل اإلنفاق احلكومي،  βاثبت،  cحيث: 

 
III- ومناقشتها النتائج : 

النماذج الثالثة األساسية لبياانت  ريقدنتائج ت، حيث Stata15.1خداى برجمية ابستمتت  املختلطةتقدير مناذج البياانت املقطعية عملية  ان
 ومنوذج الترثريات الع وائية (FEM) ومنوذج الترثريات الثابتة (PRM) السالسل الزمنية املقطعية واملتمثلة يف منوذج االحندار التجميعي

(REM ،)(.01)يف اجلدول  مبينة   
          

 التحليو اإلحصائي:
 تظهر النتائج يف اجلدول السابق اليت تقدر النماذج الثالثة اخلاصة بياانت السالسل الزمنية املقطعية اليت تقدر معدالت التضخم يف دول

ات مصر( بداللة اإلنفاق احلكومي أن منوذج االحندار التجميعي غري مقبول إحصائيا بينما منوذجي الترثري و  املغرب، تونس، مشال إفريقيا )اجلزائر
اختبار في ر   الثابتة والع وائية مقبولني إحصائيا، حيث ت ري النتائج إىل أن كل من الثابت واإلنفاق احلكومي يف النموذج األول غري معنويني، كم أن

، كما أن معامل التحديد ضعيف %5وهي أكرب من  0.053واحتماليتا تساوي  F_Test=3.90حيث ت ري إحصائية في ر  ،غري معنوي
( مقبولني إحصائيا، حيث REM، ومنوذج الترثريات الع وائيةFEMمنوذج الترثريات الثابتةالنموذجني اآلخرين ) يف حني، 0.05ويساوي جدا 

، أي 0.59(،كما أن معامل التحديد يف النموذجني يتذبذب يف حدود %1أن معامل كل من اإلنفاق احلكومي والثابت معنوية إحصائية)اقل من 
يف منوذج  F_Testاختبار في ر من تغريات التضخم يف هذه الدول، كما ت ري إحصائية  %60سريية  ذه النماذج تفسر ما يقارب أن القدرة التف

مقبول ب كل عاى، وهو ما توضحا نتائج ما يعين أن منوذج الترثريات الثابتة  Prob_F=0.00و F_Test=23.27الترثريات الثابتة حيث 
( ما يعين أن االختبار معنوي Wald Test=10.96; Wald_Prob=0.00منوذج الترثريات الع وائية )يف  Wald Testاختبار وولد 

 وابلتاب منوذج الترثريات الع وائية مقبول ب كل عاى. ،%1عند 
وذج ومن PRMللمفاضلة بني منوذج االحندار التجميعي F Testأما فيما يتعلق ابختبارات التجميعية فقد بينت نتائج اختبار في ر 

)الفرضية 0.00واحتماليتا تساوي  28.14أن منوذج الترثريات الثابتة هو األفضل حيث تساوي إحصائية هذا االختبار  FEM الترثريات الثابتة
لذي ا  agan testBBreush andأما اختبار ،  21الصفرية  ذا االختبار تقول أن منوذج االحندار التجميعي أفضل من منوذج الترثريات الثابتة(

وذج االحندار يستخدى للمفاضلة بني منوذجي االحندار التجميعي والترثريات الع وائية فيثبت ضرورة رفض الفرضية الصفرية  ذا االختبار القائلة أبن من
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 B and Baganهو األفضل ألن  REMهو األفضل وقبول الفرضية البديلة اليت تفيد أبن منوذج الترثريات الع وائية PRMالتجميعي
Test=140.76  وللمفاضلة بني منوذجي الترثريات الثابتة0.00واحتمالية هذا االختبار تساوي ،FEM والترثريات الع وائيةREM 

، وت ري 22هو األفضل REM منوذج الترثريات الع وائية يكونيف الفرض الصفري ، حيث Hausman Test سنستخدى اختبار هومسان
ما يعين قبول الفرض الصفري أي أن النموذج األمثل لتفسري التضخم  Hausman Test=0.93 ; Prob=0.334النتائج إىل أن إحصائية 

 ، ويكتب النموذج على الصيغة التالية:REMبداللة اإلنفاق احلكومي يف دول مشال افريقيا هو منوذج الترثريات الع وائية
 

 it+ 0.87LG 8.35-=  itLinf 

،  LM Test=10.53 ; Prob=0.10النموذج مستقلة مع املقاطع، حيث قدرت قيمة أن بواقي هذا  LMتوضح نتائج اختبار و  
( لطبيعية البواقي أن البواقي تتوزع طبيعيا ألن احتمالية هذا االختيار اكرب Jarque_Bera=4.46 ; Prob=0.10) كما ت ري نتائج اختبار

 ة.ما يعين قبول الفرض الصفري  ذا االختبار الذي يفتض الطبيعي %5من 
 
 :قتصاديالالتحليو ا 

 إفريقياأن حجم ظاهرة التضخم قتلف من بلد إىل آخر يف دول مشال  ، حيثالترثريات الع وائية حسب البلد 02رقم  دوليظهر اجل 
يف املعامل الثابت  ، حيث يظهر التغريخالل فتة الدراسة تونس ومصر أكثر تضررا من ظاهرة التضخم من اجلزائر واملغربالدولتني  أنوتبني النتائج 

بينما يظهر يف اجلزائر واملغرب إبشارة سالبة ما يعين أن منوذج احندار اإلنفاق احلكومي على التضخم يف تونس  ،يف منوذج تونس ومصر إبشارة موجبة
 ومصر يقع أعلى من مناذج اجلزائر واملغرب حسب التتيب.

مي يف دول مشددال افريقيددا لددا أثددر طددردي علددى معدددالت التضددخم يف هددذه الدددول، املتوصددل إليددا أن اإلنفدداق احلكددو  النمددوذجكمددا يتضددح مددن  
، وهدددو مدددا يدددربز التدددرثري الكبدددري للسياسدددة %0.87تغدددري يف اإلنفددداق احلكدددومي تدددؤدي إىل تغدددري طدددردي يف معددددل التضدددخم بنسدددبة  %1حيدددث أن نسدددبة 

فدديالحظ تبدداين يف  ،كددل دولددةيف  التضددخم علددى اإلنفدداق احلكددومي  ثددراإلنفاقيددة املنتهجددة مددن طددرف هددذه الدددول علددى معدددالت التضددخم. أمددا مددا تعلددق أب
كددان قيمددة العملددة احملليددة وزايدة االعتمدداد علددى الددواردات السددلعية، كمددا   درجة واناه الترثري، ففي تونس ومصر التددرثري كددان طددردي ويرجددع ذلددك اىل تدددين

اجلزائر واملغرب فكان الترثري أقددل حدددة نظددرا ملددا متتددع يف ، اما ضخم خالل فتة الدراسةاثر ابلغ على معدالت التن االبلد اليت مر ةا لم اكل السياسيةل
التق ددفية الصددارمة الدديت  إلجددراءاتيف اجلزائددر وابددا البلدددان مددن اسددتقرار أمددين وسياسددي مددن جهددة، وفعاليددة إجددراءات السياسددة النقديددة يف ضددبط األسددعار 

 من جهة أخر . انتهجتها املغرب يف وقف تدهور عجز املوازنة 
 

IV- الصةاخل  : 

املتمثلددة يف اجلزائددر تددونس، مصددر واملغددرب  إفريقيدداأثددر اإلنفدداق احلكددومي علددى التضددخم يف دول مشددال هدددف التحليددل الكمددي والقياسددي إىل دراسددة 
 خلصت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:وقد ، املختلطة ابستخداى مناذج البياانت املقطعية

حمدددل الدراسدددة، يعدددين أن  إفريقيدددااحلكدددومي علدددى التضدددخم يف دول مشدددال  اإلنفددداقالع دددوائية هدددو النمدددوذج األفضدددل يف تفسدددري أثدددر مندددوذج التدددرثريات  •
، وظددداهرة إفريقيددداالثوابدددت يف النمدددوذج غدددري اثبتدددة وع دددوائية حسدددب كدددل قطددداع، وهدددذا يفسدددر وصوصدددية كدددل اقتصددداد مدددن اقتصدددادايت دول مشدددال 

 آلخر.لف حجمها وقتلف تفسريها وطبيعة عالقتها ابإلنفاق احلكومي من بلد قت إفريقياالتضخم يف دول مشال 
احلكددومي تسدداهم يف ارتفدداع  اإلنفدداقتترثر معدالت التضددخم أتثددريا إ ابيددا ابإلنفدداق احلكددومي، أي أن السياسددات املاليددة التوسددعية املتمثلددة يف زايدة  •

 اإلنفددداقلسياسددات املاليدددة اإلنفاقيدددة التوسددعية إىل طبيعدددة لجدددع هدددذا االنعكدداس السدددل  وير  ،األسددعار وتفددداقم ظدداهرة التضدددخم يف دول مشدددال إفريقيددا
 إنفدداق إمدداألنددا  اإلةدداب ال قلق الثددروة وال يددؤثر علددى الندداتج احمللددي اعقيم افاقنإ يعتربالدول هذه فاإلنفاق احلكومي يف  ،يف هذه الدول العمومي

ت وا ياكددل العموميددة وتسددري أجددور العمددال يف القطدداع العدداى، أو إنفدداق  حلكوميددة كتجهيددز املن دد علددى السددلع واخلدددمات الدديت التاجهددا القطاعددات ا
 ها استثمارات مكلفة وغري منتجة.يتعلى البنية التحتية اليت تعترب يف غالب
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ألخددريين هددي األكثددر أتثددرا ، حيددث تظهددر النتددائج أن ةهوريددة تددونس يف العقدددين اإفريقيددايف دول مشال  آلخر حجم ظاهرة التضخم قتلف من بلد •
مندددوذج تدددونس ومصدددر أيخدددذ قيمدددا موجبدددة مقارندددة مدددع النمدددوذج يف بظددداهرة التضدددخم تليهدددا مصدددر مث اجلزائدددر فددداملغرب، ويبددددو جليدددا أن تغدددري الثابدددت 

العدداى علددى التضددخم  اإلنفاق يف حني أن اجلزائر واملغرب  ما تغري سالب مقارنة ابلنموذج الكلي، ما يعين أن معادلة احندار ،اإلةاب  ذه الدول
منددا يف مصددر  حدددة مددن معادلددة احندددار تددونس ومصددر، وهددذا يدددل علددى أن ظدداهرة التضددخم يف اجلزائددر واملغددرب اقددل أسددفليف اجلزائددر واملغددرب تقددع 

 علدددى اجلاندددب الددديت كدددان  دددا وقعهدددا السدددل و وتدددونس، وقدددد يفسدددر ذلدددك ابالضدددطراابت السياسدددية الددديت عرفتهدددا تدددونس ومصدددر يف السدددنوات األخدددرية 
 االقتصادي، كما كان لتحرير سعر الصرف يف ةهورية مصر أثر كبري على ارتفاع األسعار واهنيار قيمة العملة احمللية. 

)سددديماء حمسدددن عدددالوي، ننددوه إىل أن نتدددائج الدراسدددة التطبيقيدددة جدداءت منطقيدددة إىل حدددد مدددا وتتفدددق مددع نتدددائج معظدددم الدراسدددات السددابقة كدراسدددة  •
 Tai)  ( ودراسددةZuhairah Bukhari and Zarinah yusof ،2014)ودراسددة  (،2004)سددالى ال ددامي، دراسددة و  (2016

Dang Nguyen،2014)  ،هددذه الدراسددات الدديت أكدددت أن علددى أن عالقددة اإلنفدداق العدداى ابلتضددخم عالقددة طرديددة وأن يف املددد  الطويددل
 ضخم.اإلفراط يف اإلنفاق احلكومي يؤدي إىل زايدة وارتفاع معدالت الت

 
 

V - حقمال : 

 :واجلداول ملحق اال كال البيانية -

 (: سياسة مالية انكماشية 01) ال كل رقم
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 (2016-2000خالل الفتة) ريقياإفاحلكومي يف دول مشال  اإلنفاق(: تطور 02) ال كل رقم

 
 .الباحا  ابالعتماد على قاعدة بياانت البنك الدويل إعداداملصدر: من 

 

 (. 2016-2000(: تطور نسبة اإلنفاق العاى إىل الناتج احمللي اإلةاب يف دول مشال إفريقيا للفتة )03ال كل رقم )

 
 .ياانت البنك الدويلالباحا  ابالعتماد على قاعدة ب إعداداملصدر: من 
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 (2016-2000خالل الفتة)  إفريقيا(: تقلبات معدالت التضخم يف دول مشال 04ال كل رقم)

 
 املصدر: من إعداد الباحا  ابالعتماد على قاعدة بياانت البنك الدويل

 احلكومي  اإلنفاق(: تقدير معدل التضخم بداللة 01اجلدول رقم)

 Gretlو Stata15.1املصدر: من إعداد الباحا  ابالعتماد على برجمييت 

 

 

 النموذج                             

 املتغريات 

PRM FEM REM 

Coef Prob Coef Prob Coef Prob 

LG 0.32 0.053 0.96 0.001 0.87 0.001 

Constant -2.78 0.10 -9.3 0.002 -8.35 0.002 

2R 0.05 0.59  

 Wald     10.96 0.00اختبار 

DW  1.61 1.61 

  F  3.90 0.052 23.27 0.00اختبار 

   PRM&FEM 28.14 0.00 28.14 0.00لنموذجي   Fاختبار 

 ختبارا Breush and Baganلنموذجي 
PRM&REM 

140.76 0.00   140.76 0.00 

 REM&FEM   0.88 0.34 0.93 0.334لنموذجي  Hausman اختبار  
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 لبلد ة حسب ا(: الترثريات الع وائي02اجلدول رقم)
 

 

 
 

 Stata15.1املصدر: من إعداد الباحا  ابالعتماد على برانمج 
 

 تقدير منوذج االحندار التجميعي.  (:03رقم ) اجلدول

 
 Stata15.1لى برانمج املصدر: من إعداد الباحا  ابالعتماد ع

 
 تقدير منوذج الترثريات الثابتة.  (:04رقم ) اجلدول

 
 Stata15.1املصدر: من إعداد الباحا  ابالعتماد على برانمج 

 البلد  التغري  الاابت 
 تونس  0.36 7.99-
 مصر 0.18 8.17-
 اجلزائر 0.18- 8.53-
 املغرب 0.36- 8.71-
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 تقدير منوذج الترثريات الع وائية.  (:05رقم ) اجلدول

 

 
 

 Stata15.1املصدر: من إعداد الباحا  ابالعتماد على برانمج 
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